
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

tel: 044 55 96 622 
mail: bobrovec@kapitula.sk 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

2.3. 2022 streda Popolcová streda       
6. 3. 2022 nedeľa Prvá pôstna nedeľa 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša: za + Jaroslavu Sekuciovú (výročná)  
     a za + Jána 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za + Tatjanu Triznovú 
 streda 07.00 MM sv. omša: 
  17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre dcéru Janu pri živ. jubileu (40 r.) 
     a za zachovanie viery pre jej rodinu 
 štvrtok 07.00 MM sv. omša:  za + Jozefa 

 piatok 17.00  krížová cesta 
  17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Máriu 
 sobota    07.00 MM sv. omša:  za + Antona Fašianga (výročná) 
 nedeľa 06.30 MM sv. omša:  
  08.00 MM sv. omša:  za veriacich našej farnosti 
  10.30 MM sv. omša: 
  15.00 MM krížová cesta 

Pavlova Ves: streda 17.00 JK sv. omša: za ZBP pre syna a jeho rodinu 
 štvrtok 16.00 JK sv. omša: za ZBP pre dcéru a jej rodinu 
 nedeľa 09.15 JK sv. omša: 

FARSKÉ OZNAMY 

• Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste boli pomôcť pri upratovaní a výzdobe našich chrámov. 
• Na popolcovú stredu je vyhlásený prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie 

sa mäsitého pokrmu sa nenahradzuje iným skutkom pokánia. Zaväzuje každého pokrsteného 
katolíka od 18 - 60 roku života. Od 14 - 18 roku života sa veriaci zdržujú mäsitého pokrmu. 
Môžeme sa najesť raz dosýta a dva krát niečo zajesť. Pripomínam, že aj rôzne sladkosti 
a pochutiny sú tiež jedlom. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk


• Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Sviatosť zmierenia sa vo farskom kostole bude 
vysluhovať takto: 

 pondelok  od 17.00 hodiny 
 utorok  od 17.00 hodiny 
 streda  od 16.30 hodiny 
 štvrtok  po sv. omši 
 piatok  od 16.00 hodiny 
 V Pavlovej Vsi sa bude spovedať vo štvrtok od 15.30 hodiny. 
• Ku starším a chorým, ktorých mám nahlásených na prvé piatky, pôjdem vo štvrtok od 8.00 

hodiny. 
• V piatok sa o 17.00 hodine a v nedeľu o 15.00 hodine budeme spoločne modliť krížovú cestu. 

Za účasť na krížovej ceste je možné získať úplné odpustky. 
• Každý veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 

Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky. 

• V nedeľu 6. marca 2022 sa po svätých omšiach uskutoční jarná zbierka na charitu. Časť peňazí 
sa použije aj pre utečencov z Ukrajiny. 

• Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou 
(Vyšné Nemecké - Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť 
a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na tento odkaz 

• Oznam z KBS:  
Drahá sestra, drahý brat v Kristovi, kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine ľudia utekajúci pred 
hrôzami vojny prichádzajú aj na územie Slovenska. Katolícka cirkev na Slovensku chce byť 
pripravená poskytnúť im pomoc, tak ako nás učí evanjelium Ježiša Krista. Preto si vás 
dovoľujeme požiadať o vyplnenie pripraveného dotazníka, aby sme zmapovali naše kapacity 
na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte 
nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať. Vaše registrácie bude centrálne 
spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s  Maltézskou 
pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš čas a 
ochotu pomôcť našim bratom a sestrám v núdzi.  
Za slovenských katolíckych biskupov  
Mons. Jozef Haľko, Predseda Rady KBS pre migrantov a utečencov  
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVb7MPeaCIWyWXppFPX5LQMKWSb6gzjUwdmqkzvJ9wD-0KwQ/viewform?fbclid=IwAR2dqps1OJvcs2X8RcBWWdbIky9YTI_uOpE7S2u79ef0FtLqOptYA9fjFa8
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

